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Administradores eleitos corrigem
vandalismos e erros nos verbetes

Edição em inglês lidera em número
de artigos; português fica em 10.º

Wikipédianãoéa
casa-da-mãe-joana

Versõesdositetêm
diferençasentresi

Primeiroprojeto, feitoapenas
porespecialistas, fracassou

Enciclopédiaonlinepedesuaajuda
SAIBA COMO

Maior e mais completa obra de referência, Wikipédia pode ser alterada por qualquer um e a qualquer momento

Maurício Moraes e Silva

De uma hora para outra, você
resolveupesquisarahistóriado
rock.Provavelmente entrouna
internet, levantou informações
emdezenas de sites, recorreu a
livros e saciou sua curiosidade.
Mas e agora? O que fazer com
todo o conhecimento acumula-
do? Você pode deixar o tempo
passar até seu cérebro esque-
cerboapartedosdadosoufacili-
tar a vida das pessoas que um
dia se interessarem pelo tema.
Como?Colocando tudonaweb,
com apenas alguns cliques, nu-
ma das maiores enciclopédias
do planeta: aWikipédia.
Criadonoiníciode2001,owe-
bsite reúne aproximadamente
2,6 milhões de artigos em 212
idiomas e transformou-se em
um fenômeno. Quer saber por
quê? Tudo o que está lá não foi
criadoporumconjuntodeespe-
cialistas, mas por milhares de
voluntários de todas as partes
do planeta. São pessoas como
você, com interesses variados,
que não precisam ser feras em
computador para colocar um
texto no ar ou modificar o con-
teúdo de um verbete.
Isso explica por que naWiki-
pédia podem ser encontrados
artigos que cobrem temas tão
diferentes como os persona-
gens de O Senhor dos Anéis, a
teoria do caos e o escândalo do
mensalão. Dificilmente outra
enciclopédia consegue uma
abrangência tão grande e um
conteúdo tão atualizado. “Esse
projetoéabsolutamente funda-
mental”, afirma o publicitário
Daniel Indech, de 26 anos, que
de tanto colaborar se tornou
um dos administradores do si-
te. “Nummundoonde tudo tem
dono e um preço, informação
gratuita e livre é uma bênção.”
Claro que nem tudo são flo-
res. Alguns artigos contêm er-
ros, enquanto outros são sabo-
tadosporpessoasmal-intencio-
nadas ou que querem defender
suas opiniões. Isso não quer di-
zer que as informações sejam
menos confiáveis do que as de
qualquer outro site ou atémes-
mo de enciclopédias tradicio-

nais. Uma pesquisa feita pela
conceituada revista Nature, no
ano passado, constatou que o
númerode falhas nos textos so-
bre ciência era semelhante ao
daEnciclopédia Britannica.
O pessoal daWikipédia sabe
quepodehaverproblemasepe-
de,emumaáreachamada“Avi-
sos Gerais”, para que qualquer
pessoaconfiraosdadosdosver-
betes com outras fontes antes
de usá-los. Mas a melhor saída
paramanteraqualidadeeelimi-
nar distorções está em você
mesmo pôr a mão na massa.
Bastam alguns segundos para
fazerumacorreçãoepublicá-la
na internet ou para acrescen-
tar um artigo inédito. Colabo-
rarémuitomais fácildoquepa-
rece à primeira vista.
AversãoemportuguêsdaWi-

kipédia está no endereço ht-
tp://pt.wikipedia.orgeéeditada
por pessoas de todos os países
quefalamoidioma.Paramudar
informações ou escrever novos
textos na nossa língua, nin-
guémprecisa criarumacontae
fazer login.Naversãoeminglês
(http://en.wikipedia.org),contu-
do, o controle ficou mais rígido
noanopassado apósuma longa
polêmica sobre um artigo redi-
gido por umautor anônimo.
Otexto–queficounawebdu-
rante 132 dias até ser removido
– trazia informações falsas so-
breojornalistaJohnSeigentha-
ler, ex-assessor deRobertKen-
nedy no início dos anos 60.
QuemoencontrassenaWikipé-
dia leria queSeigenthaler tinha
sido suspeito de envolvimento
nos assassinatos do presidente

Kennedy e de Robert, “apesar
de nada jamais ter sido prova-
do”. Por conta dessa lambança,
agora apenas usuários cadas-
trados podem criar artigos em
inglês. As modificações conti-
nuam liberadas para todos.

SEM COMPLICAÇÃO
Fazer alterações naWikipédia,
aliás, émuito simples. Antes de
começar, entretanto, vale a pe-
na dar uma lida nos tutoriais,
acessados por links na lateral
direitadapáginainicial.Elesex-
plicamosprincípiosquedevem
serseguidos–comobuscarsem-
pre uma posição neutra ao es-
crever –, as proibições e as re-
gras de etiqueta. Também têm
áreas com respostas para as
perguntas mais freqüentes fei-
tas pelos usuários.

Terminada a tarefa, é hora
deaprenderamexernoconteú-
do da enciclopédia. Primeiro,
encontre um texto incompleto
oucomalgumerro.Pode ser al-
gum que você já tenha lido e
achadosuperficialouproblemá-
tico. Nesse caso, faça uma bus-
ca e clique nele. Existe também
umaárea comuma lista de ver-
betes que precisamde um“tra-
to”. Para acessá-la, entre em
“Mudanças Recentes” na pági-
na principal e, depois, no link
“Expandir”.
Napartedecimadequalquer
artigo há uma série de botões
com a aparência de separado-
res de um fichário. Basta clicar
em “Editar” para que se abra
uma nova tela com um painel,
ondesãofeitasasmodificações.
Na primeira vez você pode se

assustar com palavras cerca-
das por apóstrofos e colchetes.
Relaxe.Sãocomandosquemar-
cam links, títulos e termos em
negrito e itálico. Deixe-os como
estão: se você apagá-los,muda-
rá a formatação do texto.
Depoisdepesquisarmuitoso-
bre o artigo que deseja ampliar
ou corrigir para não cometer
equívocos,ésóescrever.Emse-
guida, resuma o que foi modifi-
cado no campo “Sumário”, que
fica sob o painel de edição. Cli-
que no botão “Mostrar previ-
são”, situado um pouco mais
abaixo, e confira para ver se es-
tá tudo certo. Pressione, então,
“Salvar página”. Pronto. A no-
va versão já está disponível pa-
ra ser lida por qualquer pessoa
nomundo inteiro.
Criar um novo artigo tam-
bémnão temmuito segredo. Se
você não conseguiu encontrar
um verbete e deseja adicioná-
lo,digitehttp://pt.wikipedia.org/
wiki/ seguidodo termoque ser-
virá de título para o texto – por
exemplo, Punk gótico, assim
mesmo,comespaçoentreaspa-
lavras. Daí, pressione “Editar”
e repita osmesmos passos usa-
dos nas alterações.
Outro jeito é entrar em “Mu-
dançasrecentes”,napáginaini-
cial, e,depois,em“Pedidos”.Ali
estáumalistadeartigosqueain-
da não foram escritos. Escolha
um deles, pesquise sobre o te-
maefaçaotexto.Aoutramanei-
ra de criar um verbete é clicar
sobre links em vermelho na en-
ciclopédia – eles levam a pági-
nas que ainda não existem.
Não se preocupe em fazer
uma primeira versãomuito ex-
tensa. Lembre-se que milhares
de voluntários vão reler e com-
plementaroqueescreveu.Com
otempo,vocêtambémpodevol-
taraosartigosquecriououmo-
dificou e fazer novas emendas.
É importante acompanhar as
mexidasdosoutroscolaborado-
res. Para vê-las, abra o verbete
e clique em“História”. Parade-
batê-las, entre em“Discussão”.
Gostou de participar? Escreva
maisartigos e continueaeditar
os já existentes. Você acaba de
ser tornar umwikipedista.●

CONHECIMENTOREUNIDO-ParaDaniel Indech,umdoscolaboradoresdaWikipédiaemportuguês,projeto é“absolutamente fundamental”

Apesar de toda a polêmica em
queseviuenvolvidanoanopas-
sado, aWikipédia não é a casa-
da-mãe-joana. Existem meca-
nismos de controle e fiscaliza-
ção que, embora não garantam
100%devigilância,ajudammui-
to a combater fraudes e elimi-
nar erros. Com a ajuda dessas
ferramentas, os próprios usuá-
rios do site fazem o trabalho de
controlar os abusos – mais co-
nhecidos como vandalismos –,
que costumam ocorrer com
uma certa freqüência.
O principal jeito de zelar pe-

las informações na enciclopé-
dia virtual é clicar em “Mudan-
çasrecentes”,nahomepageini-
cial, e observar com atenção a
listadostextosalteradosnasúl-
timashoras.“Depoisdeumtem-
po ‘lutando’ na manutenção, já
dá pra pegar alguns macetes”,
explica Daniel Indech, um dos
administradores da versão em
portuguêsdaWikipédia.“Sóde
olhar para a lista eu já sei se o
artigo foi vandalizado ou não.”
Quem não tem a mesma ex-

periência, contudo, precisa en-
trarnos textoseclicar em“His-
tória”. Ali, é possível comparar
a versão atual com todas as an-
teriores.Àsvezes as alterações
são tão gritantes que só de ler o
artigo jádáparaperceber sehá
algo errado. Verbetes sobre ti-
mesde futebol, porexemplo, vi-
vem sendo “pichados” por tor-
cedores de equipes adversá-
rias. Basta fazer as correções
no painel de edição para que a
paz volte a reinar.
Muitoscolaboradoresanôni-

mos fazem esse trabalho.
Usuários cadastrados tam-
bémcostumamcuidardasin-
formações do site, ao lado
dos administradores. Estes
últimossão internautasmui-
to engajadosnoprojeto, elei-
tos por votação na própria
página da Wikipédia, e têm
acesso a algumas ferramen-
tas especiais.
Entreelasestãoapossibi-

lidadederevertermudanças
com maior facilidade, apa-
gar páginas e bloquear vân-
dalos – inclusive os anôni-
mos,emalgunscasos.Nahie-
rarquiadaWikipédiahátam-
bém os burocratas, que têm
mandato de um ano e a dife-
rençadepoderemdare tirar
o status de administrador.
Os colaboradores que são

pegos com a boca na botija
recebem uma advertência.
Se forem reincidentes, po-
demser impedidosdepostar
pelotempoqueoadministra-
dor definir – de duas horas
até toda a eternidade.
“Quando faço uma espé-

ciedeplantãoocorremumas
20 edições por hora de cará-
terduvidoso:testesdecarac-
teres, remoção de trechos,
texto mal formatado, cópia
de outro site ferindo copy-
right, usuário que se atrapa-
lhanahorade editar...”, diz o
administrador e estudante
dehistóriaLuizAugustoFer-
nandes, de 20 anos. Nem to-
das são maldosas. Se quiser
ajudar a removê-las, aWiki-
pédia agradece. ● M.M.S.

O nome é o mesmo, mas as ca-
racterísticas... Quanta diferen-
ça!CadaumadasversõesdaWi-
kipédia conta com um número
distintodeartigosedecolabora-
dores. A maior atualmente é a
escrita em inglês, com 914 mil
verbetes e cercade 50milwiki-
pedistas. Mas a enciclopédia
emportuguês não faz feio fren-
teàconcorrência.Ocupaadéci-
ma posição, com 94mil artigos
e 1,6mil voluntários.
As 212 versões – que podem

ser acessadas no endereço
www.wikipedia.org – conser-
vam os mesmos princípios e
mantêm estrutura idêntica,
mas nem todas as regras são
iguais. Um dos maiores exem-
plos disso está nas restrições
impostas no ano passado por
um dos fundadores do projeto,
o norte-americano JimmyWa-
les. Usuários anônimos foram,
porexemplo, proibidosdecriar
artigos.Emboratenhampassa-
do a valer para a edição em in-
glês, as normas não foram ado-
tadas na versão emportuguês.
Outradiferençaestánodirei-

to de usar imagens com copy-
right para fins educativos. Na
Wikipédia em inglês, uma nor-
ma jurídica do direito norte-
americano–oFairUse–permi-
te isso.Jánasediçõesemportu-
guêsealemão,amaioriadosco-
laboradores optou por não se-
guir amesmaregra.Comooas-
sunto é um dosmais polêmicos
naenciclopédia lusófona,aade-
sãoounãoaoFairUseésubme-
tida a votação todos os anos.
“Miniplebiscitos” como esse

ocorrem sempre que se sugere
alguma mudança ou para defi-
nir os nomes dos futuros admi-
nistradores e burocratas. “É
muito interessanteessadiscus-
sãoantesde fazerqualquer coi-
sa”,avaliaocolaboradorepubli-
citário Danilo Heller Prates, de
24 anos. Qualquer pessoa com
umacontadeusuáriopodepar-
ticipar dos pleitos e os votos
têmomesmo peso.
Prates, contudo, prefere de-

dicar seu tempoparaacrescen-
tar artigos na enciclopédia.
“Mexomuitonaáreademúsica
e em assuntos aleatórios: vejo
algo que não conheço, pesquiso
bastanteedaífaçoumtexto.Ou-
trodia,porexemplo,escreviso-
bre entropia.” Como a Wikipé-
dia em inglês tem um número
maior de verbetes, ele sempre
dá uma pesquisada por lá para
ver se já existe algo sobre o te-
ma a que vai se dedicar.
As traduções de artigos de

uma versão para outra estão li-
beradas, assim como o uso do
conteúdo da enciclopédia den-
troeforadaweb,desdequecita-
da a fonte. Os textos podematé
ser compilados e vendidos por
qualquer pessoa, mas estão li-
cenciados de forma que cópias
do material não são pirataria.
“Acreditonesseprojetoporque
é importante compartilhar co-
nhecimento”,diz o colaborador
e técnico em eletrônica Carlos
Henrique de Castro Ralize, de
37 anos. “Émuito difícil contra-
tar um grupo de especialistas
que consiga manter esse corpo
de informações.” ● M.M.S.

Era uma vez uma enciclopédia
gratuita escrita por renoma-
dos especialistas. Seu nome
era Nupedia, mas provavel-
mente você nunca ouviu falar.
Fundada por Jimmy Wales e
LarrySanger, ela funcionoude
2000a2003.Oproblemaéque,
nesse período, os colaborado-
res do site conseguiram con-
cluir apenas 24artigos edeixa-
ram74pararevisão.Aidéiafra-
cassou, mas serviu de base pa-
ra aWikipédia.
Em 2001,Wales e Sanger ti-

verama idéiadeassociarocon-
teúdo daNupedia comuma pá-

gina emWikiWikiWeb – um
sistemaquepermitiasuaedi-
çãoporqualquer internauta.
Dessa vez, deu certo. Hoje, o
projeto émantido pelaWiki-
mediaFoundation,umaenti-
dade sem fins lucrativos.
A enciclopédia acabou

dandoorigemavários filho-
tes – ou “Wikis”. Entre os
mais interessantes está a
Wikiquote (http://pt.wiki-
quote.org), que traz uma co-
leção de citações temáticas
ou de pessoas famosas. Ser
ou não ser Wiki, eis a ques-
tão. ● M.M.S.
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